
 
 

1 
 

 

1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Cabai merupakan salah satu komoditas yang tidak pernah ditinggalkan oleh 

masyarakat Indonesia, sehingga cabai sudah menjadi bagian dari budaya orang Indonesia. 

Cabai menjadi bumbu dapur yang wajib ada, meskipun harga cabai mahal masyarakat 

tetap mengkonsumsi cabai. 

Cabai merah (Capsicum annum L.) merupakan salah satu tanaman sayuran penting 

 di Indonesia, karena mampu memenuhi kebutuhan khas masyarakat Indonesia akan rasa 

 pedas. Cabai merah bukanlah makanan pokok, namun banyak dikonsumsi masyarakat 

 dalam kehidupan sehari-hari terutama sebagai pelengkap berbagai jenis masakan, baik 

 dalam kondisi segar maupun yang telah diolah terlebih dahulu (Susila, 2006).  

Cabai merah merupakan jenis sayuran yang sangat merakyat, tidak heran peredaran 

cabai merah di pasaran sangat banyak jumlahnya. Mulai dari pasar tradisional, 

supermarket, warung pinggir jalan, restoran, usaha katering, hotel berbintang, pabrik 

saus, hingga pabrik mi  instan membutuhkan cabai untuk bahan baku. Saat ini permintaan 

cabai di tingkat nasional masih dipenuhi pasokan dari daerah sentra produksi dan 

mengimpor dari luar negeri apabila terjadi kekurangan produksi (Prajnanta, 2004). 

Perilaku konsumen dalam kegiatan mengkonsumsi cabai merah memiliki beberapa 

alasan, diantaranya cabai merah yang dapat membangkitkan selera makan dan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari–hari. Dalam upaya memberikan kepuasan pada konsumen, 

produsen perlu mengelompokkan konsumen atau pembeli sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginannya dalam mengkonsumsi. Kelompok konsumen yang dikelompokkan dalam 

mengkonsumsi disebut segmen pasar (Assauri, 2012).  

Berdasarkan data SUSENAS BPS tahun 2014 rerata konsumsi cabai merah 

perkapita sebesar 14,6 ons/tahun. Menurut Suara Merdeka pada bulan Desember 2015, 

sejumlah kebutuhan pokok seperti telur, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai 

merah, daging ayam, serta daging sapi di Kota Salatiga mengalami kenaikan harga rata-

rata sekitar 10%. Kenaikan harga tersebut dipicu oleh permintaan sejumlah kebutuhan 

pokok yang  meningkat menjelang hari raya. 
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Kenaikan paling signifikan terjadi pada komoditas cabai merah yang harganya meningkat 

lebih dari 20% dari harga bulan November.  

Salah satu permasalahan dalam mengkonsumsi cabai merah di Kota Salatiga, 

adalah belum terwujudnya kesinambungan pasokan yang sesuai dengan kebutuhan 

konsumen. Melihat kondisi tersebut, maka peneliti memilih Kota Salatiga sebagai tempat 

penelitian, karena Kota Salatiga merupakan kota yang memiliki ragam budaya yang 

berasal dari berbagai penjuru mulai dari Sabang sampai Merauke bahkan Kota Salatiga 

mendapat julukan sebagai Indonesia mini. Apabila dilihat dari segi konsumsi yang ada di 

Kota Salatiga khususnya untuk konsumsi cabai merah, juga memiliki beragam jenis, dari 

tidak pedas sampai yang super pedas. Dengan berbagai macam karakteristik konsumen 

yang ada di Kota Salatiga, maka peneliti hendak menganalisis hubungan faktor internal 

dan eksternal dengan perilaku konsumen dalam mengkonsumsi cabai merah di Kota 

Salatiga. 

1.2 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor internal dan eksternal 

dengan perilaku konsumen dalam mengkonsumsi cabai merah di Kota Salatiga. 

1.3 Signifikansi Penelitian 

  Dalam penelitian ini memiliki beberapa signifikansi antara lain: 

1. Dari segi ilmiah  

  Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat terhadap 

 pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang agribisnis yang saat ini sudah 

 banyak dikembangkan oleh petani. 

2.  Dari segi praktis  

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para petani dan penjual dalam 

menentukan strategi pasar sesuai dengan perilaku konsumen cabai merah. 

3. Dari segi pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk 

merumuskan kebijakan dalam pengadaan komoditas cabai merah.  

1.4 Batasan Masalah 

 Batasan penelitian perlu mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti. 

Adapun batasan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini: 
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a. Perilaku konsumen adalah kegiatan memilih, membeli, mengkonsumsi  cabai merah 

 dan kegiatan evaluasi yang bertujuan sebagai pemenuh kebutuhan. 

b. Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku konsumen yaitu faktor internal 

 (faktor pribadi dan faktor psikologis) dan faktor eksternal (faktor kebudayaan dan 

 faktor sosial) 

c. Komoditas yang diteliti adalah Cabai Merah. 

d. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Salatiga khususnya di Pasar Blauran 

e. Kriteria konsumen yang akan diteliti yaitu konsumen memiliki KTP asli Salatiga, 

 pendatang (mahasiswa dan mereka yang bekerja di Salatiga) yang membeli cabai 

 merah untuk dikonsumsi sendiri. 

1.5 Model Hipotetis  

Berdasarkan latar belakang, tujuan, signifikansi dan batasan masalah yang telah 

dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan model hipotetis sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  1.5 Model Hipotetis 
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